Витяг із протоколу
№ 3 від 29.11.2018 року
науково-методичної ради
Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти»
Слухали:
1. Про нові форми методичної роботи з педагогічними
працівниками закладів освіти Харківської області в міжатестаційний
період.
Вирішили: керівникам методичних структурних підрозділів КВНЗ
«Харківська академія неперервної освіти» планувати діяльність на 2019 рік із
використанням інноваційних форм методичної роботи з педагогічними
працівниками закладів освіти, спрямованих на реалізацію основних положень
Концепції «Нова українська школа».
Слухали:
2. Презентація кращих практик переможців п’ятдесят другої
обласної тематичної відкритої виставки ефективного педагогічного
досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою «Нова українська
школа: формування культури здоров’я в рамках сталого розвитку»,
нагороджених дипломом І ступеня.
Вирішили: схвалити досвіди роботи та внести їх до регіонального
банку даних ефективного педагогічного досвіду – кращих практик педагогів
Харківщини:
2.1. Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Балаклійської районної ради Харківської області за темою «Формування
здоров’язбережувальної компетентності учнів в освітньому процесі»;
2.2. КЗ «Бірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Зміївської
районної ради Харківської області» за темою «Створення освітнього
інноваційного середовища для рухового і психофізичного розвитку учнів
в умовах Нової української школи»;
2.3. Безлюдівського юридичного ліцею імені Героя Радянського Союзу
І.Я. Підкопая Харківської районної ради Харківської області за темою
«Оптимізація взаємозв’язку закладу освіти та батьківської громадськості
як критерій успішного формування здорового способу життя учасників
освітнього процесу в умовах Нової української школи»;
2.4. КЗ «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 8»
Харківської обласної ради за темою «Здоров’язбережувальні технології як
засіб освіти дітей з особливими освітніми потребами».

Слухали:
3. Презентація кращих практик учасників десятої міжнародної
виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018».
Вирішили: схвалити досвіди роботи та внести їх до регіонального
банку даних ефективного педагогічного досвіду – кращих практик педагогів
Харківщини:
3.1. Солоницівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
«Веселі чоловічки» комбінованого типу Солоницівської селищної ради
Дергачівського району Харківської області за темою «Упровадження
проектної діяльності в освітній процес як передумова успішного навчання
дитини в Новій українській школі» (нагороджено золотою медаллю);
3.2. Слобожанського ліцею № 1 Зміївської районної ради Харківської
області за темою «Педагогіка партнерства як основа формування
оптимальної траєкторії розвитку успішної дитини в умовах упровадження
Концепції «Нова українська школа» (нагороджено золотою медаллю);
3.3. Миколаївського навчально-виховного комплексу Лозівської
районної ради Харківської області за темою «Формування громадянської
особистості як ключової компетентності випускника Нової української
школи» (нагороджено срібною медаллю);
3.4. КЗ «Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів № 2»
Харківської обласної ради за темою «Інноваційні підходи до корекційноосвітньої діяльності у спеціальному закладі освіти для дітей з особливими
освітніми потребами» (нагороджено срібною медаллю);
3.5. Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені
О.А. Тризни Балаклійської районної ради Харківської області за темою
«Інноваційне середовище закладу освіти як умова формування цілісної
особистості» (нагороджено золотою медаллю);
3.6. Великохутірської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів
Шевченківської районної ради Харківської області за темою «Сучасна
українська школа: упровадження інноваційних (ноосферних) технологій як
напрям реалізації Концепції «Нова українська школа» (нагороджено
бронзовою медаллю);
3.7. КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 223
комбінованого типу Харківської міської ради» за темою «Інноваційна
освітня практика «Малюю довкілля стрічкою як засіб розвитку
інтелектуального та творчого потенціалу особистості» (нагороджено
золотою медаллю).
Слухали:
4. Ознайомлення з кращими практиками переможців другого
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», яких
відзначено
грамотою
організаційного
комітету
конкурсу
та сертифікатами на отримання грошової винагороди.

Вирішили: схвалити досвіди роботи та внести їх до регіонального
банку даних ефективного педагогічного досвіду – кращих практик педагогів
Харківщини.
4.1. Радченко Юлії Вікторівни, учителя української мови та літератури
КЗ «Харківський навчально-виховний комплекс «гімназія – школа І ступеня»
№ 24 Харківської міської ради Харківської області імені І.Н. Питікова»,
переможця в номінації «Українська мова та література», за темою
«Технологія співтворчості як засіб формування креативності учнів»;
4.2. Крикливої Олени Миколаївни, учителя німецької мови
Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області,
переможця в номінації «Іноземна мова (німецька)», за темою «Формування
комунікативних навичок і вмінь для саморозвитку та самореалізації учнів
старшого шкільного віку шляхом мотивації та активізації пізнавальної
діяльності на уроках німецької мови»;
4.3. Швидкої Тетяни Миколаївни, учителя фізики Харківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 Харківської міської ради
Харківської області, переможця в номінації «Фізика», за темою «Формування
предметних компетентностей учня шляхом упровадження інноваційних
технологій на уроках фізики»;
4.4. Швачунова Сергія Вікторовича, учителя фізики Лозівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Лозівської міської ради
Харківської області, переможця в номінації «Фізика», за темою «Формування
предметних та ключових компетентностей шляхом удосконалення
фізичного експерименту»;
4.5. Черновол Ганни Миколаївни, учителя фізичної культури
Харківської загальноосвітньої школи № 102 Харківської міської ради
Харківської області, переможця в номінації «Фізична культура», за темою
«Урок фізичної культури як інструмент формування ключових
компетентностей школярів»;
4.6. Цибульнік Світлани Олександрівни, учителя фізичної культури
Шевченківської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Шевченківської
районної ради Харківської області Харківської області, переможця
в номінації «Фізична культура», за темою «Взаємодія вчителя та учня
в процесі організації самостійної роботи на уроках фізичної культури
та вдома».
Слухали:
5. Розгляд парціальних програм із дошкільної освіти.
Вирішили: схвалити парціальну програму з музичної діяльності
«Музично-поетичний фольклор у національно-патріотичному вихованні
дошкільників» (Грабарєва О.А., музичний керівник КЗ «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) № 272 Харківської міської ради»).

Слухали:
6. Розгляд освітніх програм із позашкільної освіти.
Вирішили: схвалити освітню програму з позашкільної освіти «Школа
лідерства «LEADERLAND» (соціально-реабілітаційний напрям).
(Гергелюк О.В., Віце-Президент громадської організації «Всеукраїнське
студентське братство «Еліта Нації»; Курцев О.Ю., голова громадської ради
при Харківській обласній державній адміністрації).
Слухали:
7. Про умови проведення обласного фестивалю дитячої творчості
«Медіавеселка» в межах реалізації регіональної програми дослідноекспериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження
медіаосвіти в систему роботи закладів освіти області».
Вирішили: схвалити запропоновані умови проведення обласного
фестивалю дитячої творчості «Медіавеселка».
Слухали:
8. Розгляд науково-методичних видань.
Вирішили: схвалити та рекомендувати до друку методичні посібники:
«Підготовка учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад із фізики
та астрономії» (Федченко С.Г.), «Підготовка учнів до Всеукраїнської
учнівської олімпіади з хімії» (Лелеко В.Г.).
Голова науко-методичної ради
Секретар

підписано
підписано

Л.Д. Покроєва
А. В. Большукіна

